
Zrelaksuj się w realizacji 

Specjalny prezent dla Shaumbry 

 

Adamus stale nam przypomina aby „pozwolić” i „zrelaksować się”, ale czasami trudno 
jest poradzić sobie z wszystkimi zakłóceniami w tym szalonym i niesamowitym czasie 

na Ziemi. Aby pomóc ukoić twoją duszę i ludzką kondycję, w czasie niespotykanych 

zmian, Crimson Circle i Yoham stworzyli ten specjalny album muzyczny o nazwie 

„Relax into Realization”.  

Adamus mówi, że żyjemy w czasach „bezprecedensowej zbieżności” i wybraliśmy ten 
konkretny czas aby być tutaj na Ziemi. Między innymi mamy do czynienia z 

rozgrupowaniem rodzin anielskich, pandemią koronawirusa na Ziemi, postępem 

technologicznym i być może najgłębszym nadejściem własnej Realizacji.  

Jedyną rzeczą, która mogłaby znaleźć się na szczycie tej listy byłoby masowe 
lądowanie UFO, ale tak się nie stanie, ponieważ interweniujący kosmici zostali z Ziemi 

„oddelegowani”. 

Teraz, aby wesprzeć siebie w tym szalonym czasie pobierzcie ze sklepu CC bezpłatny 

album „Relax into Realization”, załóżcie słuchawki i cieszcie się piękną energią tej 

muzyki.  

Pozwólcie, aby energie wam służyły pozwalając by naturalny i piękny proces 

Realizacji zachodził w Was na najgłębszych poziomach. 

To nasz dar dla ciebie w tak budzącym grozę życiu.  

Cieszcie się! 

 

 

Notatka od Gerharda Fankhausera (Yoham) 
 

„W jakich niesamowitych czasach żyjemy! To jest nasz czas Realizacji i naprawdę 

wierzę, że muzyka robi różnicę i z wdziękiem wspiera nas na tej drodze.  

Muzyka jest energią w ruchu i umożliwia głębokie powiązania na wszystkich 

poziomach naszego istnienia. Relaksuje nas, pociesza i zapewnia bezpieczną 
przestrzeń do ekspansji naszej świadomości. Człowiek kocha pasję, emocje i 

podekscytowanie muzyką. Mistrz kocha jej destylowaną mądrość i harmonię. 

„Ziarno muzyki Relax into Realization zostało zasadzone w Kona na Hawajach w 

listopadzie 2019 r., kiedy kupiłem sobie ukulele. Grałem go na werandzie w Villa 
Ahmyo o zachodzie słońca, a jej słodki i prosty dźwięk natychmiast przyniósł bogaty 

strumień słodkich melodii, które stanowią podstawę tego nagrania. Stworzyłem tę 

muzykę specjalnie dla Shaumbry, na czas wielkich zmian, dla relaksu w naszej 

Realizacji. ” 

 

Tłumaczenie Włodek Salwa 


